
Πρώτη λύση 

Ονομάζουμε Α το δρομέα της πρώτης ομάδας και Β το δρομέα της δεύτερης ομάδας. 
Ο Β δρομέας θέλει για να τερματίσει 86 + 7 = 93 βήματα του Α δρομέα. 

Για να μετατρέψουμε  την απόσταση αυτή σε δικά του βήματα έχουμε: 

Βήματα του Α 12 93 
Βήματα του Β 10 x 

x = 10 · (93/12) = 930/12 = 77,5  

Δηλαδή ο Β  θέλει  77,5 δικά του βήματα για να τερματίσει. 

Για να βρούμε πόσα δικά του βήματα θα έχει ο Α κάνει μέχρι να τερματίσει ο Β (και 
επομένως αν αυτός έχει τερματίσει πιο πριν ή όχι) έχουμε:  

Όταν ο Β κάνει: 10 βήματα 77,5 βήματα 
ο Α κάνει: 11 βήματα y βήματα 

y = 11 · (77,5/10) = 852,5/10 = 85,25 

Δηλαδή ο Α δεν θα έχει προλάβει να τερματίσει αφού χρειάζεται 86 βήματα. 

Άρα τον αγώνα θα κερδίσει η ομάδα που αρχικά βρισκόταν στη δεύτερη θέση και 
αυτή που στην αρχή προηγείτο θα τερματίσει δεύτερη. 

 

Δεύτερη λύση 

Από τα δεδομένα έχουμε ότι: 

Στο χρόνο που χρειάζεται για να κάνει 11 βήματα ο δρομέας που προηγείται, ο 
δρομέας που ακολουθεί κάνει 10 δικά του βήματα, που όμως καλύπτουν απόσταση 12 
βημάτων του δρομέα που προηγείται. Έτσι κάθε φορά που ο πρώτος δρομέας 
συμπληρώνει  11 βήματα, χάνει ένα από τα 7 βήματα κατά τα οποία προηγείται 
αρχικά. 

Άρα ο δρομέας που ακολουθεί θα τον φτάσει όταν αυτός θα συμπληρώσει 7 x 11 = 
77 βήματα και στη συνέχεια θα τον προσπεράσει, αφού κινείται με μεγαλύτερη 
ταχύτητα. 

Επομένως η ομάδα που αρχικά ακολουθούσε θα τερματίσει πρώτη και αυτή που 
προηγείτο στην αρχή δεύτερη. 

Σημείωση: Η τελική διαφορά των δύο δρομέων θα είναι μικρότερη από ένα βήμα του 
δρομέα που προηγείτο στην αρχή, αφού η απόσταση των 86 – 77 = 9 δικών του 
βημάτων, που χρειάζεται αυτός για να τερματίσει από το σημείο της «συνάντησης» 
τους είναι λιγότερη από τα 11 βήματα, που θα δώσουν διαφορά ενός τέτοιου βήματος 
στο δρομέα που τελικά θα τερματίσει πρώτος. Από την πρώτη λύση μάλιστα φαίνεται 
ότι η διαφορά αυτή είναι 0,75 (ή 3/4) του βήματος του δρομέα που τερματίζει τελικά 
δεύτερος. 


